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Jullie stembussen  

zijn niet groot genoeg  

voor onze dromen! 
 

 

Waarom ruim tien jaar oude artikelen over Argentinië vertalen? Een terechte vraag aangezien de arti-

kelen over de ruilbeurzen, de bezette fabrieken en de wijkraden in Buenos Aires allemaal gepubliceerd 

zijn tussen 2002 – 2003. Wat we ermee beogen is de verbeeldingskracht en het voorstellingsvermogen 

te bevrijden over hoe de strijd er praktisch uit kan zien op het moment dat we tegen de politici en de 

beleidsmakers zeggen: Oprotten allemaal! Op het moment dat we zeggen: we kappen er mee, we stop-

pen het kapitalisme nog langer dagelijks te reproduceren. Hoe dat er uit kan zien, hoe deze openingen 

en scheuren in de kapitalistische structuur er uit kunnen zien, daar ging het ons om. Daarom hebben 

we ook gekozen voor stukken die in de hitte van de strijd van toen zijn geschreven.  

 

Argentinië verkeerde vanaf medio jaren ’90 in een crisis. De regering die te kampen had met een astro-

nomische schuldenlast – deels nog stammend uit de tijd van de militaire dictatuur – besloot (hoe kan 

het ook anders…) tot een gigantische bezuinigingsoperatie. Op de pensioenen, werkloosheidsuitkerin-

gen, de zorg en het onderwijs werd enorm gekort. Banen verdwenen en de armoede nam met de dag 

toe. Meer dan 50% van de Argentijnen leefde onder de armoedegrens en het jaarinkomen was binnen 

vijf jaar met twee-derde gedaald. Maar ook de protesten namen in omvang toe. Op 19 -20 december 

2001 kwam het tot een ongekende uitbarsting. Na het uitroepen van de noodtoestand in Buenos Aires 

negeerden een miljoen mensen het uitgaansverbod en gingen mensen uit alle lagen van de bevolking de 

straat op. Terwijl er werd getrommeld op potten en pannen trok men op naar het presidentieel paleis. 

Uit de menigte stegen leuzen op: Wie niet springt is een militair! Cavallo (minister van economische 

zaken) klootzak! Argentina! Argentina! En dan: Oprotten allemaal! Niemand mag blijven! Que se 

vayan todos! Politici, bankiers, IMF oprotten! Oprotten zodat de mensen het lot van het land waarin 

ze wonen in eigen hand kunnen nemen. De gehate regering werd ten val gebracht en in de twee weken 

daarop nog drie andere, en de opstand breidde zich uit tot in alle hoeken van de samenleving. Politici 

konden niet meer veilig over straat, woedende vrouwen uit de middenklasse sloegen de ruiten en het 

interieur van banken aan gruzelementen, arbeiders bezetten fabrieken en namen het beheer over, 7 

miljoen mensen voorzagen in hun levensonderhoud d.m.v. een netwerk van ruilbeurzen, buurtbewo-

ners kwamen in honderden wijkraden bijeen en namen zo zelf het beheer van de wijk op zich en dui-

zenden werklozen blokkeerden snelwegen om zo hun eis voor een recht op bestaan kracht bij te zetten.  

 

Michael Hardt, schrijver van o.a. Empire samen met Toni Negri en in dit nummer van Hydra verwik-

keld in een briefwisseling met John Holloway, werd begin 2002 door een Europese vriend uitgenodigd 

om naar Argentinië te komen. “Het is de Parijse Commune van onze generatie!” Wat er in Argentinië 

gebeurde was werkelijk ongekend. Zoals tijdens de Commune van Parijs de klokken werden beschoten 

ten teken dat er werkelijk andere tijden waren aangebroken, zo staat ook de Argentinazo symbool voor 

nieuwe vormen van verzet, subjectiviteit en organisatie. “Que se vayan todos! Rot op allemaal!” was 

niet gericht tegen een bepaalde politieke partij of bepaalde politieke figuren, maar tegen het gehele po-

litieke systeem. En dat niet alleen: het hele heersende systeem van politieke vertegenwoordiging, en 
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daarmee de traditionele “volksvertegenwoordigers”, werd omver getrokken zonder dat er anderen naar 

voren werden geschoven. Er was geen sprake van leiderschap, geen sprake van centrale organisatie, 

noch werd er gestreefd naar het veroveren van de staatsmacht. Volgens het Colectivo Situaciones was de 

afwezigheid van een centrale organisatie niet spontaan maar was er sprake van een massale afkeer van 

iedere vorm van organisatie die er op uit was om het engagement op straat te representeren, te symbo-

liseren of te domineren. De afwezigheid van een centrale organisatie, wat in andere tijden als een groot 

gemis zou zijn ervaren, manifesteerde zich in de beweging van 19 en 20 December juist als een succes! 

Eén van de slogans van die dagen was: Vertegenwoordigd worden door een partij of regering is niet het 

beste waarop we kunnen hopen. Jullie stembussen zijn niet groot genoeg voor onze dromen. In het stuk 

Potten en pannen en de macht van het volk komt deze afkeer van organisatie en representatie van bo-

venaf goed tot uiting: “Wat hadden we gemeenschappelijk? We stonden er alleen voor, in een land te 

gronde gericht door het kapitalisme. We verlangden er naar om zelf over ons leven te kunnen beslissen 

en we vertrouwden niemand meer die het volk vertegenwoordigde. Dat was het enige wat we met el-

kaar gemeen hadden. Bijna niets. Bijna alles”. De inhoud was aanwezig in de vorm van de wijkraad, 

namelijk zelf leren om besluiten te nemen en te participeren i.p.v. te delegeren en te gehoorzamen. Het 

zelfde gold ook voor de bezette bedrijven: zelf weer moeten denken, leren verantwoordelijkheid en risi-

co’s te nemen.  

 

Marina Sitrin schrijft in haar boek Horizontalism dat de wereld de afgelopen tien jaar getuige is geweest 

van de opkomst van prefiguratieve revolutionaire bewegingen, d.w.z. bewegingen die de toekomst in 

het heden vormgeven. Deze bewegingen creëren geen platforms voor partijen of partijprogramma’s. Ze 

zoeken geen leider, maar maken ruimte voor iedereen om leider te zijn. Ze vinden het belangrijker om 

de juiste vragen te stellen dan de correcte antwoorden te geven. Ze hangen geen dogma’s aan en wijzen 

hiërarchie af. In plaats daarvan bouwen ze aan directe democratie en consensus. Het zijn bewegingen 

die gebaseerd zijn op vertrouwen en liefde. Het is een mondiaal fenomeen en voorbeelden van dergelijke 

bewegingen zijn overal te vinden: van de autonome Zapatistische gemeentes in Chiapas tot de bewe-

ging van landloze boeren in Brazilië, van de townships in Zuid-Afrika tot milieubewegingen in India, 

van inheemse groepen in Ecuador en Bolivia t/m de Centri Sociale in Italië. Van het mondiale Occupy, 

de Arabische Lente t/m het Gezi Park in Resistanbul.  

 

De autonome sociale bewegingen in Argentinië maken deel uit van dit wereldwijde fenomeen. Ze zetten 

zich af tegen “politiek”, tegen politieke partijen die beslissingen nemen voor anderen en mensen hun 

handelingsbekwaamheid ontnemen. Ze zetten zich af tegen hiërarchie, bazen, managers en partijbu-

reaucraten. Ze wijzen het idee af dat iemand macht kan uitoefenen over een ander en organiseren zich-

zelf niet op basis van een “thema” maar op basis van ieder aspect van het dagelijks leven: in de wijk, 

op de werkplek, in scholen, op de universiteit.  

 

Voor velen is het nog steeds een raadsel hoe het allemaal begon in december 2001. Soms had gewoon 

iemand met krijt op straat geschreven: “Wijkvergadering, donderdagavond, hier!” Dat was het. En wie 

het had geschreven wist niemand. En toch kwamen er 15 mensen. En een week later 45. Wat mensen 

bij elkaar bracht was een collectief gevoel zich in een zinkend schip te bevinden, een tot-elkaar-

veroordeeld-zijn, in de steek gelaten door de president, de bestaande instituten, het congres, de Hoge 

Raad, de vakbonden, de politieke partijen. En dan zoek je instinctief en defensief steun bij elkaar, bij je 

buren, bij je gelijken die zich in hetzelfde schuitje bevinden: “Wat is er aan de hand buurman?” Uitein-
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delijk zou dat uitmonden in het opzetten van ruilnetwerken, volkskeukens, collectieve moestuinen, het 

kraken van gebouwen met daarin kinderopvang, kleine drukkerijen, bijlessen voor scholieren, vrije in-

ternettoegang, collectieve computers t/m kleine bioscopen.  

 

Van de honderden wijkraden waren er tien jaar later nog maar tientallen over. Na enkele maanden be-

gonnen leden van linkse avantgarde-partijen de raden te bezoeken en probeerden ze deze over te ne-

men. Ze domineerden discussies, door urenlange betogen te houden en politieke eisen voor te stellen zo-

als: “weg met het imperialisme” en “alle macht aan de arbeiders”. Er werden zelfs nep-wijkraden opge-

zet om spreekrecht te krijgen op overkoepelende bijeenkomsten van wijkraden. Het open karakter van 

de wijkraden, gebaseerd op vertrouwen en luisteren met respect, werd door de interventies van de par-

tijleden misbruikt en vervormd. Vele buurtbewoners verlieten de wijkraden dan ook gefrustreerd, naar-

mate het propageren van de politieke lijn en de programma’s van politieke partijen de overhand begon 

te krijgen.  

 

Daarnaast werd er door de staat verdeeldheid gezaaid door bijv. voedselpakketten en zelfs gebouwen 

aan de wijkraden aan te bieden. In andere gevallen kwam het tot gewelddadige ontruimingen van ge-

kraakte gebouwen en permanente intimidatie door de politie. Maar ook het ontbreken van concrete 

projecten leidde uiteindelijk tot het doodbloeden van meerdere wijkraden. De wijkraden die overleef-

den spelen allemaal een rol in concrete buurtgerichte projecten en de meeste functioneren vanuit ge-

kraakte gebouwen.  

 

Wat bleef is dat de mensen zelf veranderd zijn. Er is een nieuwe subjectiviteit ontstaan. De ervaring 

van collectiviteit en gemeenschappelijkheid heeft de mensen voor altijd veranderd. De manier waarop 

mensen zich tot elkaar verhouden en naar elkaar kijken is veranderd. Zelfbeheer, collectiviteit, partici-

patie en verantwoordelijkheid nemen, zijn, zoals Zibechi het noemt, tot een levensproject en een maat-

schappelijk oriëntatiepunt geworden. Nieuwe groepen en initiatieven die ontstaan delen met elkaar de 

absolute afkeer van politieke partijen en hiërarchische organisatie. De ervaring van de wijkraden leeft 

voort als levend onderdeel van een allesomvattende continuïteit van de dagen van de opstand en de 

sociale creatie die daarop volgde.  

 

Fabrieken en bedrijven die door de arbeiders waren overgenomen bestonden al voor 2001. Het waren er 

een stuk of tien. Twee jaar na de opstand waren het er honderden, variërend van drukkerijen, metaal-

werkplaatsen, medische klinieken, koekjes en schoenenfabrieken t/m een viersterrenhotel en een dag-

blad. De bezette fabrieken konden rekenen op massale steun, m.n. van de wijkraden. De fabrieken za-

gen zichzelf als deel van de gemeenschap en omgekeerd. Ruimtes in de fabrieken werden gebruikt als 

expositieruimte, podium of café. In wijkraden werd voor de bezetters gekookt en er werd samen gege-

ten.  

 

De staat leek zich geen raad te weten met de beweging van de bezette fabrieken. Er werd gereageerd 

met tijdelijke leningen, legalisering met als voorwaarde dat de voormalige eigenaar schadeloos zou wor-

den gesteld, maar ook met ontruimingspogingen. Deze werden soms door duizenden mensen tegenge-

houden. Soms met katapulten en molotov cocktails. De bezette drukkerij Chilavert in Buenos Aires 

werd mede verdedigd door bejaarden die in een tehuis aan de overkant woonden. Ze deden niet alleen 

mee, maar stonden er ook op dat ze in de voorste linie zouden staan als de politie zou komen.  
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Ook na de crisisjaren 2001 - 2004 werden nog bedrijven bezet en door de arbeiders overgenomen. Onge-

veer een kwart van de bezette fabrieken heeft het niet gered. En er waren uiteraard ook grote proble-

men, het was moeilijk om te investeren in nieuwe machines en technologie. Ook het inkopen van grond-

stoffen stuitte op grote problemen omdat er simpelweg niet genoeg geld voor was en het moeilijk was 

om aan kredieten te komen. Bovendien is de prijs die voor het overleven betaald moet worden een laag 

loon. Gemiddeld ligt het ter hoogte van het minimumloon, een bedrag waar een gezin niet van kan le-

ven. Toch zijn er steeds meer mensen in de zelfbeheerde bedrijven gaan werken, vaak familieleden en 

collega’s die voor de overname waren ontslagen. Maar ook gepensioneerden keerden soms naar de werk-

vloer terug. Omdat men bang is dat gemeenschappelijke collectieve principes verwateren bij het aanne-

men van nieuwe mensen, worden in sommige gevallen mensen tijdelijk aangenomen, wat een soort 

“precariteit binnen de precariteit” tot gevolg had. De relatie met de vakbonden is, op enkele uitzonde-

ringen na, gecompliceerd te noemen. Steun is verre van vanzelfsprekend. Veel vakbondsbonzen zien de 

cooperativistas  niet als arbeiders, maar als ondernemers. Met dit nieuwe precaire arbeiderssubject we-

ten ze zich eigenlijk geen raad.  

 

De cooperativistas lijken een fenomeen te zijn dat zich niet alleen tot Argentinië en Latijns-Amerika 

beperkt. In 2005 vond de eerste internationale vergadering van bezette bedrijven plaats in Caracas, Ve-

nezuela. Aan de conferentie namen 263 bedrijven deel uit acht Latijns-Amerikaanse landen. Doel was 

het opzetten van een internationaal netwerk van bedrijven zonder bazen en eigenaars. Maar er zijn ook 

talloze voorbeelden uit andere delen van de wereld, zoals de bezetting van de Republic Windows and 

Doors fabriek in Chicago in 2008, de strijd rond de geneesmiddelenfabriek Jugoremedija in Servië in 

2004, de bezetting van de theezakjes-fabriek Fralip (Unilever) in Marseille in 2011 t/m recentelijk de 

bezetting van en het in praktijk brengen van zelfbestuur bij de bouwmaterialen-fabriek Vio.Me in 

Thessaloníki in Griekenland. 

 

Je zou kunnen zeggen, zoals David Harvey in een interview in Open #21, 24 mei 2011, dat de praktijk 

van het arbeiderszelfbestuur overal terugkeert. In bredere zin zou je zelfs kunnen zeggen dat ook oude 

idealen als de radendemocratie opnieuw met subversieve energieën worden opgeladen, als kritiek op de 

vertegenwoordigende democratie. Wie zich het hoofd breekt over het “organisatievraagstuk” en de 

vraag hoe tegenmacht op te bouwen, zou zich hiervan rekenschap moeten geven. Niet dat je inspireren-

de voorbeelden zomaar kunt overplanten naar andere situaties of continenten, maar de vorm die de 

strijd het afgelopen decennium, en ook zeer recentelijk nog heeft aangenomen, is veelzeggend. Het sa-

menvallen van vorm en inhoud zegt iets. De bezetting van bedrijven, gebouwen, parken en pleinen, de 

bezetting van straten door honderdduizenden die dagen achter elkaar massaal de straat op gaan zoals 

onlangs in Brazilië duidt er wellicht op dat de dagen van de indirecte politieke vertegenwoordiging ge-

teld zijn en de dagen van de directe expressie, participatie en prefiguratieve actie zijn aangebroken. Om 

ons aan de destructieve realiteit van het kapitalisme te ontworstelen moet onze verbeeldingskracht 

worden bevrijd. En dat kan alleen als we ons lot niet in handen van anderen leggen en beseffen dat we 

de verandering zelf moeten zijn. Bovendien zullen we wel moeten: “We kunnen maar beter alternatie-

ven vinden omdat, zoals het er nu voorstaat, we zo incestueus verbonden zijn met het kapitalisme dat 

zijn ondergang ons eigen bestaan bedreigd” (Silvia Federici & George Caffentzis: Letter on the Financi-

al Crisis 2008).   


